
 

 

 إرشاد الساري
 
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
 المكان:  تاريخ المحاضرة:

 

 
  



 

 

 

 

 

2  
2 

 2 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 بسم هللا الرحمن الرحيمالطالب: 
 .محمد ورسولنا وصلى هللا وسلم وبارك على عبدنا

ن على ما صح عنده ولو لم يكفيوأما الموقوفات فإنه يجب فيها ":  -رحمه هللا–قال المؤلف 
 ".شرطه وال يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع

الشيء ولو لم يكن على للمرفوعات، فيجزم بن االحتياط حتياط للموقوفات أخف مألن اال 
 .شرطه

ما إ وال يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إال حيث ما يكون بالجبرة،"الطالب: 
 ةن رواموإنما يورد ما يورد من الموقوفات  ،بالمجيء من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله

تئناس من اآليات على طريق االس كثيروكتفاسيرهم لوالتابعين  -رضي هللا عنهم–الصحابة 
غي أن ئذ ينبفحين ،خالف بين األئمةالوالتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 

 ..".هذا فالمقصود في ،إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له فيه هورديقال: جميع ما ي
 .ترجم له ، وإن كان بعد العنوان فهوهب إن كان في العنوان فهو ترجم 

والمذكور  لها، وهي التي ترجم ،فالمقصود في هذا التأليف بالذات األحاديث الصحيحة": الطالب
نه ه، إال أبترجم فجميع ذلك م ،ثار الموقوفة واآلثار المعلقة واآليات المكررةبالعرض والتبع اآل

نها مع بعض واعتبرت أيًضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها م ،إذا اعتبر بعضها مع بعض
قد صل فاأل ر، ولكن المقصود بالذات هوويكون بعضها كالمترجم له باعتبا ،رر ومفس  مفس   

 ".ظهر أن موضوعه إنما هو للمسندات
 .نعم األحاديث األصول المسندة المرفوعة 

إلى  نولذا لم يتعرض الدار قطني فيما تتبعه على الصحيحي ،مسندوالمعلق ليس ب"الطالب: 
اًدا. استشهلعلمه أنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناًسا و  ؛األحاديث المعلقات

ديث أحا وأما عدد والمستعان، ،وباهلل تعالى التوفيق ،انتهى من مقدمة فتح الباري بحروفه
، موحدة عن السينالصالح سبعة آالف ومئتان وخمسة وسبعون بتأخير  الجامع فقال ابن

 ".األحاديث المتوصلةفيهما ب
 .في األلوف سبعة آالف، والسبعون أيًضا بتقديم السين على الباء

ألبي  كتاب جواب المتعنت من وتبعها وساقها لها ،وذكرها مفصلة ،وتبعه النووي "الطالب: 
رًرا مح اابً ب ابابً  -رحمه هللا تعالى–ابن حجر أبو الفضل وتعقب ذلك الحافظ  ،الفضل بن ظاهر

رته على ما حر المعلقات والمتابعات سوى  بالمكررأحاديثه  وحاصله أنه قال: جميع ،ذلك
ا على م فقد زادحديًثا،  وتسعون وأتقنته سبعة أالف الموحدة بعد السين، وثالث مئة وسبعة 

 ".ذكروه
 أحسن هللا إليك؟  ،بدون المعلقات هذاطالب: 
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 3 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

 .المعلقات بدون  نعم 
 ن؟وواحد وأربعو ئةوثالث م المعلقات ألفطالب: 

 نعم. 
كرار بال ت والخالص من ذلك ،فقد زاد على ما ذكروه مئة حديث واثنين وعشرين حديًثا"الطالب: 

 ".وحديثانحديث وست مئة  األف
 .الثانيوالتحرير أنها  ،الفآ إذا قلنا ألف حديث دون المكرر أربعة ،فالآمن أربعة  بداًل  

  .وستة مئةطالب: 
 .حديثن وستة مئة الفأ 

 الف خطأ يا شيخ؟آأربع  لماذلطالب: 
 .نعم خطأ 

 ..."معلقة مطبوعة التي لم يوصلها في موضع آخرالمتون الضم له  وإذا"الطالب: 
 .ن و خمس أو مئة وستتسع و مئة و  

 .موصولةالطالب: هذه فقط غير 
 .نعم 

وستين خالص ألفي حديث وسبع مئة وإحدى الصار مجموع  " وهي مئة وتسع وخمسالطالب: 
خرج مكرر مكثرها وأربعون حديًثا، وأ ه من التعليق ألف وثالث مئة وأحدحديًثا، وجملة ما في

ق من طري خرج في الكتاب، ولوون التي لم تفي الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المت
 ".أخرى إال مئة وستون حديًثا

 .ن أو مئة وستينمئة وتسع وخمسي 
 .طالب: الشيخ أوصلها جميًعا

 .التردد على 
 .ليقغطالب: ابن حجر بالت

 نعم. 
عون وأرب ةوجملة ما فيه من المتابعة والتنبيه على خالف الروايات ثالث مئة وأربع"الطالب: 

ن ارًجا عخ آالف واثنان وثمانون حديًثاتسعة المكرر حديًثا، فجملة ما في الكتاب على هذا 
في  الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم، وأما عدد كتبه فقال

 .."الكواكب
وصلها ابن  ،المعلقات التسع مئة وخمسين موصولة ما دام ،يا شيخ أحسن هللا إليك طالب:

 أو بصيغة الجزم؟ خالص ضير تمإذا جاءت بصيغة ال :ليق ما الحجة أن نقولغحجر في الت
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 4 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

وإذا  ،إذا جاءت بصيغة الجزم فهي كذا :أو لماذا نقول ؟ما الضابط ،هي موصولة صحيحة
 ؟فتحتمل الحسن والصحيح تمريضجاءت بصيغة ال

 .صحتهانعم؛ ألن وصل ابن حجر لها ال يلزم  
 .صحتهاطالب: ال يلزم 

  .على أسانيدلها وقف  ، وماال يلزم من وصلها صحتها، قد يصلها بأسانيد ال تثبت 
 فعاًل  هل فيه أسانيد ،شيخ يا التعليق تغليق طالب: لكنه بنظركم أنتم في كتاب ابن حجر

 ضعيفة؟ يوصلها؟
  .يعني البد أن يصل هذه األحاديث بأي طريق كان ،البد البد 

 يعتريه.طالب: فالطريق هذا يعتريه ما 
 .نعم 

 ...............طالب:
 .شرح الكرماني ،كواكب الدراري ال 

 ......طالب: 
 .اقرأ اقرأ ضاق الوقت اآلن 

 ربع مئةالف وأآوأبوابه ثالثة  ،نها مئة وشيءإ :وأما عدد كتبه فقال في الكواكب"الطالب: 
 ".مع اختالف القليل في نسخ األصول ابابً وخمسون 

 .اوتسعين كتابً  اسبعً  حسب الترقيم ظهرت الكتببنعم  
 الروايةوعدد من تفرد ب مئتان وتسعة وثالثون،رح عنهم فيه خه الذين صيوعدد مشا"الطالب: 

حاب ية أصخ لم تقع الرواية عنه ببقيمشاوأربعة وثالثون، وتفرد أيًضا ب عنه دون مسلم مئة
 بحانه سوهللا ،اإلسناد تالكتب الخمسة إال بالواسطة، ووقع له اثنان وعشرون حديًثا ثالثيا

 ".لموف ق والمعينا
 .يزيد بن أبي عبيد عن سالمة بن أكرممكي عن إبراهيم عن عن جلها  

  .."وأما فضيلة الجامع الصحيح"الطالب: 
 ،اند والنسائي من باب أولى، الترمذي فيه حديثكذلك أبو داو  ،مسلم ليس فيه وال حديث ثالثي 

 .وابن ماجه كذلك
 يف لماءهذا الشأن والمتلقى بالقبول من الع الكتب المؤلفة في أصحفهو كما سبق "الطالب: 

له  شهدم، وخص بمزايا بين دواوين اإلسالقد فاق أمثاله في جميع الفنون واألقسام  ن،أواكل 
وأعز من أن  ،ن تحصىأأكثر من ففوائدها  ،بالبراعة والتقدم الصناديد العظام واألفاضل الكرام

 .تستقصى
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 5 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

ن بمد ، أن أحوقد أنبأني غير واحد عن المسندة الكبيرة عائشة بنت محمد بن عبد الهادي 
 اخبرنأ :ى الوقت أخبرهم سماًعا قالأبي طالب أخبرهم عن عبد هللا بن عمر بن علي أن أب

قول: يسمعت خالد بن عبد هللا المروزي  :شيخ اإلسالمأحمد بن محمد بن اسماعيل الهروي 
 ا بينسمعت أبى سهل محمد بن أحمد الهوزي يقول: سمعت أبي زيد الهوزي يقول: كنت نائمً 

متى  إلى ،زيد افي المنام فقال لي: يا أب -صلى هللا عليه وسلم–ري والمقام فرأيت النبي ظف
 محمد ه وما كتابك؟ قال: جامع،تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الل

سالم ب اإلوأما جامع البخاري الصحيح فأجل كت :وقال الذهبي في تاريخ اإلسالم .سماعيلبن إ
ين سنة ثالث وهو أعلى في وقتنا هذا إسناًدا للناس، ومن :قال ،عد كتاب هللا تعالىوأفضلها ب

ضاعت  فرسخ لما من أجلفكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه  ،يطرحون بعلو سماعه
 .رحلته. انتهى

عن  بتفي سنة ثالثة عشرة وسبع مئة، وروي من إسناد ثا -رحمه هللا–وهذا قاله الذهبي  
ة دي مروحوكأنني واقٌف بين يديه وبي -صلى هللا عليه وسلم–قال: رأيت النبي البخاري أنه 

على  أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني :ين فقال ليبر فسألت بعض المع ،بها عنه أزب
يت ك وصلوقال: ما كتبت في كتاب الصحيح حديًثا إال اغتسلت قبل ذل .إخراج الجامع الصحيح

وجعلته  ،وصنفته في ست عشرة سنة حو ست مئة ألف حديث،ه من نركعتين. وقال: خرجت
حتى  أكثر وما تركت من الصحيح ،وقال: ما أدخلت فيه إال صحيًحا .حجة فيما بيني وبين هللا

 ".ال يطول
 .نعم خشية الطول 

ستخرت اوما أدخلت فيه حديًثا حتى  ،وقال: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام"الطالب: 
ن مع بي: والج-رحمه هللا–وتيقنت صحته. قال الحافظ ابن حجر  ،وصليت ركعتين ،هللا تعالى

لمسجد ايب أبوابه في تأنه ابتدأ تصنيفه وتر  البالدهذا وبين ما روي أنه كان يصنفه في 
 ت عشرةنه أقام فيه سإثم كان يخرج األحاديث في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله  ،الحرام

 ".سنة
 .ة ست عشرة سنةمكبيعني ما أقام  

ي عن جماعة من المشايخ أن دفإنه لم يجاور مكة هذه المدَة كلها، وقد روي ابن ع"الطالب: 
ومنبره، وكان يصلي في كل  -صلى هللا عليه وسلم–البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي 

 ،في مسودةترجمة ركعتين، وال ينافي هذا أيًضا ما تقدم بأنه يحمل على أنه في األول كتبه 
وقال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت  :ي ر وقال الفرب .وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة

وأرجو أن يبارك هللا تعالى في هذه  ،إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتينفي الصحيح حديًثا 
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 6 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

 منعوقال الشيخ أبو محمد عبد هللا بن أبي جمرة قال لي: ما لقيت من العارفين  .المصنفات
في  ركبوال  ،في شدة إال فرجت ئ ر لقيه من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما ق  

 .-رحمه هللا تعالى–ه رئاا لقوقد دع ،قال: وكان مجاب الدعوة .مرتبة فغرقت
جمع وأ ،امسستقى بقراءته الغمبن كثير: وكتاب البخاري الصحيح ي  وقال الحافظ عماد الدين  

 : -رحمه هللا–القيراطي  البرهانوما أحسن قول  ،فيه أهل اإلسالم على قبوله وصحة ما
ــي    ــــع  يــث  َمــــســـام  ْث َوَشــــن  ـــْف ب اْلَحــــد  يث  مَ ـــَحـفَ   َحـــــد   ــــل  ـي  ــــــــْن َأهْ د  ــــيــام  ــَمــــسَ  ـــَوى ح   ع 

َره  ال ــــــــــَلـــــــى هلل  َمـــــــــــا َأحْ  ــــــَكـــــــر  يــــــم  ــــع  ف   ب  ْحـــــل ــــو َوَيــــْعذ  َيــــــ     ـــــذ  ـــــام   ـــــي َمــــَذاق  الس 
ــــــــــْلــــت   ـــه  ن  ــــت ـب ــــســــَمـــاع  ي َأم  ـــــ َلـــــْغــــــت  َوَبــــ     ــــــه  ـْلــ ال ــــــــذ   ـــع يــامَمــَطــــال ـــب ــــي َوَمَطـ ــــل  ك 

ــًدا     ف   َوَطــَلْعـــت  ف ــي أ ف ـــــــق   ـــَعـــــــادة َصـاع   َطــــــــال ـــــع   ـــــدَ َوَأْســــــعــ َقــــــــات  ــــيــر  َأوْ ــي َخــــــالس 
يــــــت   ــَص   ــي   ل ـــــَغـــــاَية  اْلَقـــْصْد ال ت ــَوَلـــــَقـــــْد هــد  ل  ــــح  ــــــَمــــــــــانــــع   ــْيــــر  ب ـــــَغـــ ــــــتــــــــه  ـــْت َأد   م 

يــــث  م َعـــــر    ــــا ل ْلــــَحــد  ــــْعت  َنـــص  ـــــا تَ م       اًـــ َفـــــَوَســـــم  ـــــَضــــم  ــم  ـــع   ـــــَتـــــــــــاب  ـــــَنـــه  ك   اْلـــــَجــــــــام 
ي ي    َداف ـــــــــــع   ــَظــــــم  ــــــذ ور  َأْعــــــــَمـــحــَراه  ل ْلــــــَتــــفَ      َعــــــَرا ي إ َذا َخـــــَطــــب  ـــــلَ ـــــتْ َوه ـــــَو ال ـــذ 

ـــــْن َيــ ق  اْلع ــــــــــي إ َلــــــــــوم  ـــــت       ه  سـ  ـــرْ ــــا َحــــَواَها ط  ـــٍد َبــْيـــَض َكـــــْم م   ــــــع   ب َأَصــــابـ  ــاَل ــى ط ــــــر 
ع   ــْيـــــَنــال ــــو َعــَلـــــــْجــــــه     يَ ـــــَوإ َذا َبـــــــَدا ب الل ـــْيــــــــل  َأْســـــــــود َنــــْقــــشَ  ـــــــــــل َبــــــــــْدٍر َســــــــاط   ك 

يـــــثٌ  ـــــل ــــوَب ب ه  َحــــد  ــــــاــــــــم       ـع  َنـــــاف ــــ َمـــــــَلــــَك اْلق   ٌك َعــــــــــْن َنـــــــــــاف ــــــــع  َرَواه  َمـــــــال ـــــــــ ـــم 
ـــعـــتَ ف ـــــــي  م     م   َســــــاَدة َمـــــا إ ْن َســـــم  ْثل ه  ــــٍع َعـــــال  ـــْســـَمــــْن َمـــــــب م   َوَسام ع ــَمـــاع  ــــي الــس 

هَـ تَ   ـــه    اَظــَوَقــــــــــَراءة اْلـــَقـــــــــار ئ َلـــــه  َأْلــــَفــــــــــــ يـــــد  ـــــع ــــــــع  جْ ــــي ب ـــــَســـــــزر ـــا يْغر  ـــــــاج   الس 
 وقول آخر:

ٍث    د  ـــــل م ح  ــــْنــــَد ك  ـــــَهـــــيْ ــي اْلـــــحَ َو ف ـــــــــه    َوَفــــــَتـــــى بـــــَخــــــاَرى ع  يــــث  ج   اأْلَْخـــــــَبـار   ــة  ـــــنَ ـــد 
َن  ل ك ــــتـَــــاب ــــ ــــب ــــــيـــن أل  ـــــ ـار ه  ْســــــَفــــــأَ      ـه  ـــه  اْلــَفـــــْضــــل  اْلم   ـْبـــــــــــح  َكـــاأْلَْســـــــَفــــــــار  ف ـــــي الــــص 

َيـــــــــــــــاض  ْثــــــــــــه     م  ــــَأْوَراق ــ ب ــــَحــــــديـــــــــــــث   ْت ــْم َأْزَهــــــر ــــــَكـــ ـــــــب  اأْل ْذَكــــــــــار  ل  ـل الر    ـــَصـــــاح 
ــــون   ه  ـــَفـــــات  ـَأل ـــْثـــــــل اْلـــغ ــــص   َكــــاأْلَْطـــــَيـــــــار  َمــــــــزات ــــــْوق ــــــَهـــــا اْلهَ ـــــــــْن فَ ــــــــــم      إ َذا َبـــــَدْت  م 

ـــــع  اْلـــَكل ــم ال ــــت ـــي اْجَتَمعــَْت  قـــــــــات  الــــز  ــــــَفـــــَتــــــــــم    بـــــه    ب َجــــــوام   َواأْلَْزَهـــــــــــــــــار   هـــــــــــــــر  ــــــر 
لقاف بالشين المعجمة وا ، بن عمر الشقيعهللاوقول الشيخ أبي الحسن بن علي بين عبيد 

ت سسنة  النابلسي المتوفى بالقاهرة ،المكسورة المشددة وبعد التحتية الساكنة عين مهملة
 :عشرة وتسعمائة

 
ــحــ يــحَ  َخـــــَتـــمَ  ــــــي الْ َأَرى ب ـوَ      َرب  ــــي َواْنَتَهى   ب َحــــْمــد   الص   ـر َواْنــــَتــــَهــــىهــــَقــــــَقـــــــــي َتــَجـــــان 

 اه  الس   عَ َوَما َطلَ  ى ـرَ عالش    ْت َما َغابَ              َسحائب   ـاري جود جود  َفَسـَقـى اْلـب ـخَ 
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َمـــــــام   الث  ـــَقـــة   اْلـــَحــــاف ـــظ   ــــــْرَتــَض  اإلْ  ــــى ــَحـــديث  الْ  َطـــــَلـــب  ي ــاَر ف ـــــن َســــــم     ـى اْلم   َوَمـــــا َوه 
ـعٍ  ــــــرٍ َطـــَلـــَب اْلَحــــديث ب ــكـــل َقــطَ  ـــىــــف ـــــير أ ْول ــــى الاْلـــغَ  ع  ـمْ ـْن الَجـى َعـــــَوَروَ        شــــاس  ــــه   ـــن 

ـــــة   فَ ــل ــــه  اْعــــــَتـــــرَ َفــــــْضـــب ـــــوَ     َفــع ـــوا ب ـــــه  َواْنـــَتـــ ــــه  ــــنْ عَـ  َوَرَواه  خــــلـــــقٌ  ي   ـــــَهــــاـــلـ  كـ   اْلــــَبـــــر 
ــ   ـــرٌ ــحْ بَ  ـــه  جَ ب ــيــح   ــامــع  ــح  ْمــــتَ إ   ـــْص َوغــ   ا َفاْجــَهــــدْ ــاَصـــَهــــْد َغـــــــــــــــر    قَ اه  َجـــوَ  الص   ـــاــــهَـ ْن ر 

ــَعـــــْنــَعــنَ  يـــث م  ــــعـ  ـــــو ل ـــســـــل  حْ ــتَ      ــــــتــــــــــة َزهـَــــَوَرَوى َأَحــــاد  ْرَتـــــــَهـــــــــاــــــَهـــــا إ َذا كَ ـــــــــــَـــــــــام   ر 
 جلي:أبي الفتوح الع  ولإلمام 

ـــ ــــت ـالْ  ـو  ي  ــــــــــقَ      َدْب ـــا َذا اأْل  ـيَـ  اْلـــب ــــــَخــــــاري    ــــيـــــــــــح  َصــح  ي  َعـــــ ن  وــــــــــم  َتـــــــْب  ــــد   الـــــــــــر 
ــــــَظــــــام   َقــــــــــو يــــم   ــــيـــــج   الــــــن  َواء ــــالــ َبـــه  ــــيــخَ      ر   وج   يَ ــــر  ـــط   ـــــْب الـــــــذ هَـ  ـَنـــــْقــــــد  َكــــ ــــــــــر 

ــ ْبــــــَيـــــــان ـــ ـــــَوض  َفــــت ـ ـــْعـــه  م  ــــَخـــــــْب  ــــَبــــــــــةٌ ـــــْخــــــــــــــاظ ـــــــــــــه  ن  َأْلـــــَفــوَ    ـاَلت   ـَضـــــــح  اْلــــم   للن 
ــــف ــــيــــد   يـــف  اْلـــَمــَعــــال   م  ـــي َشـــر  ــــيـرَ     ـي  اْلَمــــَعـــان  ـــَعــــــــْب  ـيــــــر  ـــــيـــــٌق َكــــــــث ــــــــــٌق َأن  ش   الش 

ـــــَمـــ ــــــم  َنـــــجْ  َفــــــوقَ  ةً ـــز  َســـــَمـــــا ع   ــــــــــيــــ ــــل  ـــــك ــــــفَ       ـــاءالــس   ـــْب ــه  ي ــــْجــــَتـــــــلَ ــــبـ   ـــــلٍ َجـــم 
ــــن ــــيرٌ َســـَنــــــــــــاءٌ  ـــــَحــ  م  َيــالـــــــــ ــــــوب  شَ ـــــل   ـٌن مــــــزيـــــــدٌ ــــْتـــــَمـوَ       ــــاَكــــَضـــــــوء  الــض   ـــــــْب ر 

ـــــْص َتــــل        ـــــه  ـــع  ف ـــــــــــي َجـــــمْ  َكــــــــــــــــَأن  اْلب ــــــَخـــــــار ي   ــــــَن اْلم  ــــى م   ـــَطـــَفــى َمـــا اَكـــَتــَتــْب ــــق 
ــــــــــــ  ـْب َواْنـــــــــــــَتـــــَخــــــــــــــ ـــــــَرائ َده  َفـــــ ــــــــــــــــــــاقَ ــى      َوسَ ـــــــــــــإ َذا َوَعـــــــــــــــ ـــره  ـــــــَفل ل ه  َخــــــــاط 

َله  ب ــــَمــــــــــــــــا َيــــــــْرَتــــــــ ـــَجــــــــَزاه  اإلْ   ْب ـــــــرَ ـــــــــــيـــــــات الــــــقـ  ــــــال  َعــــــــ ــــــــه  ـــــــغَـ ـلـ  َوَبـــي      ــــــــض 
 :  -رحمه هللا تعالى–عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني األديب  والبن

ــــيــــح  اْلـــب ــــَخـــــار ي   ــــــــ َلــــوْ  َصـــح  ـــــط  ـــَمـــلَ      ـوه  َأْنَصــــف   ــــــــــــــْب ـــــــذ هَ إال  ب ـــــَمــــــــاء  الـ ـا خ 
ـــــدى َواْلــَعــــَمــــــ ـــــد  ـــــَو اله    ى    ه ــــَو اْلـــَفـــْرق  َبــْيــــَن اْلــه  وَن اْلــــَعــــَنـــــا ـــس   ـــَعـــَطــْب اْلــوَ  د 

ــــيــــــد   ــــْثـــــلَ  َأَســـــــان  ـــــوم   م  ــــمَ  ن ــــج  ـــ َمــــــامَ أَ  ـاء     ـــــــالس  ــــْثـم   ـــــْب ــــهَ  الــــش  ـــــل  ــت ـــــــوٍن َكـــم 
ـــيـــــــــَزان   يــــــــن   ب ــــه  َقـــــــــــــــاَم م   ْب ـــرَ الـــــعَـ  بـــــْعــــــــدَ  ـــم  َلـــــــه  اْلـــع ــــْجــــ َوَدانَ       ــــــي   ـب ــالـــن ـ د 

ــــــار   ــــَن الــــــــن  ــــَجـــــاٌب م   ــــــْب ـا َواْلــــَغــــَض ــــــــَن الـــــر  َضـــــَبــــيْ  ــز  ـــــي   مَـ ي        ه  اَل َشــــك  ف ــــيـــــ ح 
ـــْصــَطـــــَفـــى      ــيــقٍ َوَخــْير  َرف   يــْب ـَكــْشــف  اــٌن ل ـــــوٌر م ـب ــيَون           إ َلــى اْلــم   لـــر  

ْتــــَبـ ـل  ــْض فَ َعـَلى            اْلَعـال م ون       ــا َعــــال ــًمـا َأْجــَمـــعَ َفـي َتْب ــت ـه  ف  ر   ي الــر 
 َصبْ قَ ــْم ب الْ ه  ـْغــم  ى رَ ـْزَت َعـلَ فوَ               ة ف يـَمـا َجـَمـْعـت      م  َسـَبـَقـت اأْلَئ  

ـــَن اْلـَغــــاف ـــــل ــــ ــق ــــــــيــــَم م  ــــــمً ـــت  ـــــان م  َمـــــــْن َكـوَ    ــَن    يــــَنــَفـــْيـــَت الس  ْب ـــــه   ــــــا ب اْلـــــَكـــــــــذ 
َواَيــــــتــــــه   ـــــْت ـــــح  صــ  وَ       اة وَ ر  ـــــالــــ ـــــه  ـــــــــتْ لَ ـــــد  ـــــــْن عَ مَ  ـــــــــــت  َوأثــــبَ   ـــــْب  ف ـــــي اْلــــك ــــــت  ر 

ــــــــسْ ف ي  َوَأْبــــــــــــَرزتَ   ــْب ـَجـــــــًبـــا ل ْلـــــَعــجَ يــــــــب ــــــــه  َعــــــــْبـــــــو  َتـــــوَ       ـــه  ـب ـــــيــَتــــــــرتــــ ـــــنَ ح 
ــــ لَ وَ     ــه  ـيـــَفــــــَأْعــــَطـــاَك َربـــــَك َمــــــــــــا َتـــــْشـــــَته  ـــف ــــــ ـــــــظ ــــــــكَ حَ  َأْجـــــــز   ــــْب يــــَمـــــــا َيـــــــه 

ـــــَنــــان   ــــــــَك ف ـــــــي َعــــَرصـــــات  اْلج  وم   ــرٍ ــــــــــــيـــــــــَخـب        َوَخــــــــص  ـــــــْقـــَواَل َيــ َيـــــــد   ــْب ــــــَتــــض 
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ــأليف فــأكرم  ،وتسلســل حديثــه بهــذا الجــامع ،رفــع علــم علمــه بمعــارف معرفتــه ،فللــه دره مــن ت

بـاه بمسنده العالي ورفعته انتصب لرفع بيوت اذن اله أن ترفع فيا لـه مـن تصـنيف تسـجد لـه ج
 ،هتــك بــأنوار مصــابيحه المشــرقة مــن المشــكالت كــل مظلــم ،التصــانيف إذا تليــت آياتــه وتركــع

 فهـو قطـب سـماء ،واستمدت جداول العلماء من ينابيع أحاديثه التي ما شك فـي صـحتها مسـلم
يكرمـه و  ،مؤلفـه فـي الجنـان منـازل مرفوعـة يبـوئ  فـاهلل تعـالى ،مطالع األنـوار اللوامـعالجوامع و 

 بصالت 
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